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נשות צוות יקרות,
עבודה עם ילדים היא חוויה מרגשת שיש עמה שליחות ,אחריות ,יעדים ואתגרים רבים .בויצו תל אביב אנו
מאמינים כי ההשקעה של היום היא דור המחר .ככל שנעצב ונבסס אותו עם ערכים ,זהויות ,הליכות ,נתינה
ואהבת אדם כך ניצור חברה ערכית עם יסודות חזקים.
תחילת שנה מזמנת התחלות ואתגרים חדשים עבורכן ,עבור ההורים וכמובן עבור הילדים .על מנת להקל על
המעבר ממסגרת אחת לאחרת ,מימי החופש חזרה לשגרת הגן ,ועל מנת להפחית את החששות של ההורים,
זכורנה – חיוך מזמין חיוך ,כבוד מביא כבוד ,שיתוף מזמין אמון.
אליכן העיניים נשואות .קבלו את הילדים והוריהם בחיוכים רחבים ותנו להם את התחושה שהגיעו למקום
בטוח .כבדו את הילדים וצרכיהם ,ילדים המקבלים כבוד הופכים לאנשים מכבדים .שתפו את ההורים במה
שעבר על ילדם/ילדתם במהלך היום.

לפניכן חוברת לפתיחת שנה המכילה:




הצעות לפעילויות היכרות וחיבור בין הילדים באווירה נעימה ונינוחה.
פעילויות המתייחסות לחגי תשרי.
מושגי יסוד והכרות עם הנושא הפדגוגי – כדור הארץ בידיים שלנו

ומעל הכל זיכרו -

"כי חינוך עושים מאהבה"

מאחלת לכן שנה מצמיחה ומעצבת ,סיפוק אישי ומקצועי ,ושנה שונה וטובה מקודמותיה.

שלכן,
סמדר אנג'ל
מנהלת מח' צהרוני ת"א
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חלק א'
יוצאים לדרך – היכרות עם הצהרון
ספטמבר 2019
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כללי:
ביום הראשון ללימודים נקבל כל ילד במאור פנים מיוחד .שאלי אותו לשמו ,אמרי לו את שמך ,בקשי ממנו
להעיף מבט על הילדים שכבר הגיעו לגן ושאלי אותו ,את מי הוא מכיר ועם מי הוא רוצה לשחק .לחילופין
סיירי אתו במרכזי הפעילות והציעי להם לבחור בפעילות הרצויה לו.
מומלץ להפתיע את הילדים במדליה של סמיילי שתינתן עם כניסתו לגן או כתר ברוכים הבאים .
ניתן להכין הכנת לוח שמות וכל ילד יניח את שמו על גבי הלוח עם כניסתו לגן.
הכנת מרכזי פעילות :שולחן דפי צביעה ,שולחן משחקי הרכבה ,פינות גן מסודרות ומלאות אביזרים.
רצוי להוציא את הילדים בסוף יום הפעילות הראשון עם יצירה ראשונה.

פעילויות מפגש:
מטרה:
בתחילת השנה הילדים או חלקם אינם מכירים זה את זה וחשים בדידות .מקצתם יודעים ליצור באופן טבעי
קשרים עם אחרים ומוצאים במהירות חבר למשחק .לעומת זאת ,יש ילדים המתכנסים בעצמם ומתקשים
להתקרב לילדים בסביבתם .ביסוס תקשורת בין הילדים בתיווך הצוותים המובילים הוא תהליך בעל
חשיבות מרבית בתחילת השנה .תהליך היכרות ,פעילויות מהנות בקבוצות קטנות ומתחלפות יעזרו לילדים
להתקרב זה לזה ולהרגיש שייכות.
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גַּמדּולָּ ה -מירי צללזון
ָּ
גַּמָּ דּולָּ ה בָּ אָּ ה ְלהַּ כִּ יר אֶ ת הַּ גַּן ֶשלָּ נּו  -יש ילדים שתהליך ההסתגלות שלהם לגן החדש ארוך וקשה במיוחד– ..
להם ,ולכל שאר הילדים בגן – כתבתי את הסיפור הזה ,על "גמדולה" הקטנה והביישנית ,שבאה רק היום
לגן שלכם ,והיא חדשה ואינה מכירה בכלל את הגן...
הילדים מתבקשים לעזור ל"גמדולה" להכיר את הגן ,ולהראות לה איפה כל דבר נמצא בגן שלהם ...עצם
האפשרות שניתנת להם כאן להסביר למישהו חלש מהם וחדש מהם – איפה כאן כל דבר – מעניקה להם
תחושת ביטחון שהם כאן ה"גדולים" והם אלה שיודעים ומכירים הכול...
לקריאת הסיפור הזה( ,שיש בו שיתוף רב של הילדים בזמן הקריאה!) דרושה בובת-כפפה קטנה ,שתהיה
"גמדולה"( ...כתבתי "בובת כפפה" ,כי אני באופן אישי ,אוהבת בובות כפפה ,אבל גם כל בובה רגילה ,קטנה
וחמודה ,שאפשר להניע אותה  -יכולה להתאים כאן!)
בזמן הקריאה מתייחסת הגננת לבובה ,כאילו היא באמת ילדה חדשה בגן ...היא מלטפת את ראשה ,נוגעת
בה ,מדברת אליה ומקשיבה לה ,ותוך כדי כך פונה גם אל הילדים בגן שיעזרו ל"ילדה החדשה" להתאקלם
בגן( ...אין הכוונה שהילדים באמת ילכו להראות לה היכן כל דבר ,אלא רק יצביעו באצבע על הכיוון הנכון).
.
גַּמדּולָּ ה בָּ אָּ ה ְלהַּ כִּ יר אֶ ת ַּה ַּגן  /מירי צללזון
ָּ
[ הגננת מתיישבת מול הילדים ,כשהיא מסתירה את היד עם בובת "גמדולה" ,בתוך שקית ..ואומרת לילדים:
]גננת:
יֵש ִּלי הַּ ְפ ָּתעָּ ה הַּ ּיֹום!
ְלכּולָּ נּו פֹּ הְ ,ביַּחַּ ד,
אֹורחַּ ת!
מַּ גִּ יעָּ ה הַּ ּיֹום ַּ -
ג ָָּּרה ִּהיא ָּרחֹוק ִּמכָּאן!
אַּ ך הַּ ּיֹום ִּהיא בָּ אָּ ה הֵ נָּה
ְלהַּ כִּ יר פֹּ ה אֶ ת הַּ גַּן..
קֹור ִּאים לָּ ּה? – ..גַּמָּ דּולָּ ה!
אֵ יך ְ
ְשנִּ ית,
אֲ בָּ ל ִּהיאְ ..קצָּ ת ..בַּ י ָּ
ּוצְ ִּריכָּה ֶש ִּת ְק ְראּו לָּ ּה:
גַּמָּ דּולָּ ה!!
גַּמָּ דּולָּ ה!!!. . . . .....
[ הגננת מעודדת את הילדים לקרוא לגמדולה שתצא
הם קוראים לה ,אבל גמדולה עדיין מסתתרת בתוך השקית
מתגלה לילדים! ]
הגננת( :מתכופפת ומדברת אל גמדולה שבתוך השקית,
משדלת אותה לצאת)..
צְ ִּאי אֵ לֵ ינּו ,גַּמָּ דּולָּ ה!
אַּ ל נָּא ִּת ְתבַּ ּיְ ִּשי כָּל-כָּך!
אַּ ל ְתפַּ חֲ ִּדי!
הַּ ּיְ לָּ ִּדים כְ בָּ ר ְמחַּ כִּ ים..
אֹותך!..
ָּ
הֵ ם רֹוצִּ ים ִּל ְראֹות
[ הגננת מוציאה בזהירות רק את הראש של גמדולה ,כאילו היא מציצה לרגע ,אך מיד היא מעלימה אותה
שוב) ...
בֹורחַּ ת!
אֹורחַּ ת! ְמצִּ יצָּ ה – ּוכְ בָּ ר ַּ
 אַּ ך ִּהנֵה ִּהיא הָּ ַּ[ הגננת פונה לילדים ומציעה להם שוב לקרוא לגמדולה בקול שתבוא ולא תפחד] :
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אָּ ז אּולַּ י ְקצָּ ת ַּתעַּ זְ רּו לָּ ּה?
ִּת ְק ְראּו לָּ ּה:
" ַּג מָּ ד ּו לָּ ה"!..
[ הילדים קוראים שוב ל"גמדולה" ,עד שהיא מתרצה ויוצאת מן השקית.
היא מטלטלת את ראשה בהתרגשות ואומרת לילדים בקול גבוה צייצני] :
גמדולה :יּוּוּו ...אַּ ֶתם ..יְלָּ ִּדים ֲענ ִָּּקיִּים!!!
וְהַּ גַּן - !..כָּל-כָּך גָּדֹול..
נֹורא
נֹוראָּ -
ּומַּ ְפ ִּחיד ָּ
כִּ י ..אֲ נִּ י ל ֹּא מַּ כִּ ָּירה!...
( גמדולה מסובבת את ראשה להסתכל לכל הכיוונים)..
יֹודעַּ ת
ּובכְ לָּ ל אֵ ינִּ י ַּ
ִּ
אֵ יפֹּ ה כָּאן נִּ ְמצָּ א הַּ כֹול!..
( בוכה) :
ִּהיִּ ..היִּ ..הי..
הגננת( :מרגיעה אותה ,מלטפת בידה השנייה את ראשה של גמדולה ומנחמת אותה)..
גַּמָּ דּולָּ ה ,גַּמָּ דּולָּ ה..
הַּ ּיְ לָּ ִּדים כָּאן י ְִּדאֲ גּו לָּ ך!..הֵ ם י ְַּס ִּבירּו לָּ ך הַּ כֹול!
ִּמי יַּגִּ יד ְלגַּמָּ דּולָּ ה אֵ יפֹּ ה כָּאן אֹוכְ ִּלים בַּ גַּן?
גמדולה( :מסתכלת לכיוון שמראים לה ,ומניעה את ראשה מעלה-מטה בהבנה)..
אָּ ה!..
[ הגננת שוב פונה לילדים ובכל פעם ילד אחר מראה ,או מסביר לגמדולה  -איפה נמצא כל דבר בגן] :
הגננת:
– ְונַּגִּ יד ֶשגַּמָּ דּולָּ ה ִּת ְהיֶה ַּממָּ ש צְ מֵ אָּ ה?
ִּמי יַּגִּ יד ְלגַּמָּ דּולָּ ה אֵ יפֹּ ה יֵש כָּאן בֶ ֶרז ַּמיִּם?
אֵ יפֹּ ה רֹוחֲ צִּ ים י ַָּּדיִּים?
– ִּמי י ֹּאמַּ ר ְלגַּמָּ דּולָּ ה אֵ יפֹּ ה הַּ ָּת ִּאים -
ֶש ָּש ִּמים בָּ הֶ ם ְדבָּ ִּרים ,כְ ֶשבָּ ִּאים כָּל יֹום לַּ גַּן?
יֹופי! ְמצּויָּן!
יֹופי! ִּ
ִּ
[ הגננת מלטפת את גמדולה ופונה שוב לילדים] :
ֹּאמרּו לָּ ּה ,לַּ ְקטַּ נְ טֹונֶת ,גַּמָּ דּולָּ ה -
– וְעַּ כְ ָּשיו אּולַּ י ת ְ
ְב ִּדּיּוק ְלאָּ ן ִּל ְפנֹותִּ ,אם רֹוצָּ ה ִּהיא ְל ַּשחֵ ק
קּובּיֹות?
בַּ ִּפינָּה ֶשל הַּ בּובֹות? – אֵ יפֹּ ה יֵש כָּאןִּ ..
– וְהֵ יכָּן ִּהיא יְכֹולָּ ה ְל ַּד ְפ ֵדף ְבאֵ יזֶה סֵ פֶ ר
ו ְִּל ְראֹות ְתמּונֹות יָּפֹות?
– ְמצּויָּן! אָּ ז ִּמי יָּכֹול
ְלסַּ פֵ ר ְלגַּמָּ דּולָּ ה אֵ יפֹּ ה כָּאן הַּ נ ְַּדנֵדֹות?
הֶ חָּ צֵ ר? אַּ ְרגַּז הַּ חֹול?
[ גמדולה קופצת ביד של הגננת חסרת מנוחה] ..
הגננת:
ֶרגַּעֶ ,רגַּע! גַּמָּ דּולָּ ה..מַּ ה ָּק ָּרה לָּ ך ,מַּ ה ָּק ָּרה?
אַּ ְת רֹוצָּ ה ִּלשאֹול ְדבַּ ר-מָּ ה?
ֶשת? אֵ ין ָּדבָּ ר!
ִּמ ְתבַּ ּי ֶ
מּותר!
ָּ
פֹּ ה ,בַּ גַּן – הַּ כֹול
8

מחלקת צהרונים -ויצו תל אביב
ִּת ְלחֲ ִּשי ִּלי כָּאן ְבסֹוד,
וְנִּ ְראֶ ה מַּ ה לַּ עֲשֹות!
(הגננת מקרבת את הבובה אל האוזן וכאילו מקשיבה למה שגמדולה לוחשת לה ,ולבסוף מנענעת את
הראש לאות הבנה)..
הגננת :אָּ הה!..
[ הגננת פונה אל הילדים] :
ֶשת..
גַּמָּ דּולָּ ה ִּמ ְתבַּ ּי ֶ
אֲ בָּ ל ִּהיא ַּרק ְמבַּ ֶק ֶשת
ֶשאּולַּ י יַּגִּ ידּו לָּ ּה –
יפי ..וְרֹוצִּ ים..
ִּאם יֵש ִּפ ִּ
ירּותים?
 אֵ יפֹּ ה כָּאן הַּ ֵש ִּ[הילדים עונים]
[ גמדולה קופצת מהתרגשות ,ומנענעת את ראשה ,לאות הבנה והכרת תודה] .
[ גמדולה פונה לילדים ואומרת להם בקולה הגבוה והצייצני ] :
גמדולה:
תֹודה! אֲ נִּ י רֹואָּ ה [ .. ...נאנחת בסיפוק] :
אָּ הָּ ..
 ...יֵש כָּל-כָּך הַּ ְרבֵ ה ְדבָּ ִּרים כָּאן!
אֲ בָּ ל ..יֵש ִּלי חֲ בֵ ִּרים כָּאן,
ֶשעֹוזְ ִּרים כָּל-כָּך הַּ ְרבֵ ה!
תֹודה ַּרבָּ ה!
בֶ אֱ מֶ תָּ !..
ההה [ .. !...מפהקת ]
אֲ נִּ י כֹּה ֲעיֵפָּ ה..
[ גמדולה פונה אל הגננת ושואלת] :
אֵ יפֹּ ה כָּאן אֶ ְפ ָּשר ִּלישֹון?
[ הגננת עונה] :
מּודה,
גַּמָּ דּולָּ ה חֲ ָּ
עֹוד נִּ ְמצָּ א לָּ ך גַּם ִּמיטָּ ה,
ִּעם ְש ִּמיכָּה ..ו ְִּעם כ ִָּּרית..
אַּ ך בֵ ינְ ַּתיִּים ..אֵ ין ָּדבָּ ר! ַּת ְחזְ ִּרי אֶ ל הַּ ַּש ִּקית!
[ גמדולה נכנסת לשקית ,אך לפני שהיא נעלמת שם לגמרי ,היא עוד מצייצת לילדים] :
ְל ִּה ְת ָּר א ֹו ת [ .. .. !!..ונעלמת בתוך השקית].
[ הגננת פונה לילדים] :
חֹושבֶ ת
ֶ
יֹוד ִּעים ,אֲ נִּ י
אַּ ֶתם ְ
ּיֹותר ִּהיא ל ֹּא ִּת ְפחַּ ד(..אּולַּ י ַּרק ְקצָּ ת!)
ֶש ֵ
כִּ י כּולָּ ם כָּאן חֲ בֵ ִּרים,
ֶשכָּל-כָּך יָּפֶ ה עֹוזְ ִּרים!..
ּוו ַַּּדאי ִּהיא ָּראֲ ָּתה
ֶשּיָּפֶ ה הַּ כֹול בַּ גַּן..
ְויָּפָּ ה גַּם הֶ חָּ צֵ ר...
אָּ ז אּולַּ י אֶ צְ לֵ נּו ,כָּאן,
גַּמָּ דּולָּ ה ִּ -ת ָּשאֵ ר!

9

מחלקת צהרונים -ויצו תל אביב

מפגשי היכרות במעגל
מה שמי?
משחק בליווי מוזיקה המאפשר לילדים להיפגש במעגל ,להכיר זה את זה ולזכור בהדרגה את שמות ילדי
הגן : .עם תחילת המוזיקה הילדים מתחילים ללכת במרחב .הם נפגשים עם ילדים אחרים ,עוצרים זה מול
זה ,אומרים את שמם וממשיכים .מנמיכים את המוזיקה והילדים מספרים עם מי הם נפגשו בדרך.

למי הכדור?
יוצרים מעגל בשיבה .המובילה יושבת במרכז ומגלגלת כדור לאחד הילדים שיושבים מסביב .הילד מוסר
אותו לילד אחר תוך כדי אמירת שמו וכך הלאה .הילד המקבל מציג את עצמו ומוסר הלאה את הכדור .ניתן
לשדרג כך שכל אחד יוכל לבחור תנועה ולצרף לאמירת השם  :מחיאת כף ,קפיצת פישוק ,גלגול ידיים,
נענוע מותניים וכדומה .והילד הבא יחקה את התנועה ויוסיף תנועה משלו.
פעיליות לילדי 3-4
שלי מהבית
הילדים יוזמנו להביא מהבית בובה או דובון ,חפץ או משחק .הם יוכלו ,אם יבחרו בכך ,להציג אותם
לחברים .הם יוכלו להסביר מדוע בחרו בחפץ ,מה מיקומו בבית ,מי נתן להם אותו ומה הם מרגישים כלפיו.
אפשר לצלם תמונה של כל בובה /דובון /חפץ בנפרד ,תמונה של כל ילד עמו ,ולקבץ ביחד ל“תמונת מחזור“.
כדאי להציג את התמונות על לוח הגן כדי שהילדים יוכלו בהמשך לחזור ולספר על החפצים שהם בחרו.
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רכבת שמות
הילדים מסתדרים במעגל ואחד מהם נבחר להיות קטר הרכבת .על ה"קטר" לעשות היכרות עם הילדים
"הקרונות" באמצעות אמירת שמותיהם .לדוגמא :ניגש לאחד הילדים ואומר "שלום שמי עמית" והילד עונה
"שלום שמי אסף" .ה"קטר" בוחר לקרוא בשם אחד הילדים ומקבל את תפקיד הקטר.

מפגשי היכרות המשך:
מטרה
אפשר לילדים להכיר יותר לעומק אחד את השני וכן למובילת הצהרון להכיר את הילדים  ,זאת בהתאם
לתחביבים שלהם ,לבחירות שלהם ,וכדומה.
משחק החיקוי:
הילדים יושבים במעגל ועל פי סדר כל ילד צריך לומר את שמו ולעשות חיקוי של החיה שהוא הכי אוהב.
הילדים אמורים לנחש את שם החיה בהתאם לחיקוי .במידה והילדים לא מצליחים לנחש ,הילד יגיד את
שמה .במידה וילד לא מעוניין לבצע חיקוי יכול לאפיין את החיה – מה אוכלת? מה הגודל וכדומה.
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משחק משימות:
מטרה
להביא לידי שיתוף פעולה בין זוגות ילדים ,ליצור חברויות או לחזק קשרים .יש לפעול בשיקול דעת בחלוקה
לזוגות תוך התחשבות בילדים שטרם מצאו את עצמם חברתית.
המשחק:
חלקי את הילדים לזוגות
שימי מוסיקה ברקע
בקשי מהילדים ללכת יד ביד בהתאם לצלילים
בכל פעם שתיעצר המוסיקה עליהם לבצע מטלות
דוגמא למטלות:
חלוקת צמר גפן לכל זוג ,יצירת קו התחלה וקו סיום .נשיפה עד לקו הסיום.
לקפוץ יחד בידיים שלובות עד 10
לעמוד על רגל אחת ולספור עד 5
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פעילויות יצירה:

הציור המשותף הראשון שלנו
הניחי בריסטול גדול במרכז המפגש וחלקי לכל ילד לורד .השמיעי מוסיקה נעימה ברקע ,ובקשי מכל ילד
בתורו לקום ,לצייר על הדף קו שנוגע בקו שקדם לו ,ולחזור לשבת .הילד הבא יקום וימשיך את הציור וכך
הלאה.
בתום הסיבוב גלו איזה ציור יצא לכם ,זהו הציור הראשון של ילדי הצהרון .תלי את הציור על לוח הגן.

נותנים ידיים
להקדים ולומר לילדים שבצהרון כולם "נותנים יד" כלומר משתפים פעולה אחד עם השני .הסבירי לילדים מה
הכוונה במונח "לתת יד" :לעזור ,לתת אחד לשני משחק ,לוותר ,להקשיב .כך טובל את ידו בגואש ויחבר על
גבי בריסטול את טביעת ידו לטביעת ילד אחר כך שייצרו טביעות ידיים מחוברות .ניתן לתלות את הבריסטול
בגן.
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פעילות חויתית:
השיר "נשיקה בכיס" מאת שלומית כהן אסיף
מטרה:
ריכוך הקליטה של הילדים בגן והקלה בהתגברות הפרידה מאת ההורים.
השיר מאפשר הזדהות ושיח רגשי בפרידה מהורים בימים הראשונים של הצהרון .בעקבות השיר הילדים
יוכלו לבחור דמויות אליהן ישלחו נשיקות מתוך הכיס – אבא ,אמא ,סבתא ,סבא או חבר טוב.

יקה
ַּקח אֶ ת הַּ נְ ִּש ָּ
אֹותּה בַּ כִּ יס
ָּ
ְשמֹר
ִּאם ֵּתלֵּ ְך ְל ִּאבּוד
ישהּו י ְַּר ִּביץ
ִּאם ִּמ ֶ
ִּאם ַּמ ֶשהּו יַּכְ ִּעיס
יקה בַּ כִּ יס
יֵּש ְלָך נְ ִּש ָּ
ִּאם ִּת ְהיֶה עָּ צּוב
ִּאם ִּד ְמעָּ ה ֶשל ֶג ֶשם
ִּת ְרקֹ ד ְלָך עַּ ל ִּריס
יקה בַּ כִּ יס
יֵּש ְלָך נְ ִּש ָּ

נקודות לשיח בעקבות השיר:
מה מציעה המשוררת לשמור בכיס?
מדוע כדאי לנו לשמור נשיקה ?
הנשיקה תעזור לנו כאשר....
באילו מצבים נוספים יכולה לעזור לנו הנשיקה?
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הסכם חברתי  -הקניית הרגלים וכללי התנהגות
מטרה:
מיד בתחילת השנה יש לפתוח בהליך של ויסות התנהגות אשר משמעותו ,העברת מסר לילדים ,באמצעות
תהליכי תיווך של מחנכים ,שעליהם לחשוב ,יש לתאם ציפיות מול הילדים על מנת שילמדו לתכנן ולשקול
צעדיהם .הסכם חברתי" מבהיר את החוקים ,את דפוסי התקשורת ואת כללי ההתנהגות הרצויים בגן תוך
הכרת הזכויות ,החובות והתפקידים המוטלים על הילדים והמבוגרים.
פעילות:
הכנת בריסטול גדול עם הכותרת "הצהרון שלי".
הכנת כרטיסיות ועל כל אחת מהן קוד התנהגות ,כגון :נשמור על הסדר והנקיון ,נרחץ ידיים לפני ואחרי
ארוחה ,נשחק יחד באווירה נעימה ,נוותר אחד לשני ,נקשיב כשחבר מדבר ,נעזור לחבר ,נחכה בסבלנות
לתור שלנו במשחק ,נוותר אחד לשני ,נתייחס בכבוד לצעצועים ומשחקים ,לא נטפס על מתקנים גבוהים
בחצר ,לא נרביץ ,לא נחטוף ,לא ננשוך ולא נזרוק חפצים ,וכדומה.
פזרי את הכרטיסיות ,כל ילד בוחר כרטיסיה ,מפתחים דיון לגבי הכתוב ותולים על הבריסטול.
לאחר שכל החוקים יודבקו לבריסטול ,כל ילד יטביע את האצבע בצבע גואש ויחתום על חתימתו והסכמתו
למגילת הגן.
הסבירי לילדים שכגדולים מסכימים על חוקים הם חותמים על הדף,
כך שאם פתאום שוכחים ניתן לראות את החוק ולהיזכר שהסכמנו עליו.
חשוב לרענן מידי פעם להראות לילדים
את הבריסטול ולחזור על הכללים.
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כרטיסיות "הסכם חברתי"
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ראש השנה

מדוע חוגגים את ראש השנה?
כי בתשרי נברא העולם
בכל שנה חוגגים את ראש השנה ,כי בראש השנה
סיים אלוקים את בריאת העולם והאדם.
מנהגי וסמלי החג
ארוחת החג:
בראש השנה בארוחת החג ,נוהגים לאכול מאכלים שונים המבטאים רמז בשמם או בטעמם .רמזים
המסמלים עבורנו אמונה ותקווה לדברים הטובים שאנו רוצים שיאפיינו את השנה החדשה .רמז לתחילתה
של שנה טובה יותר ומתוקה יותר .שנת שלום ונחת ותקווה לעתיד טוב יותר.
.
תפוח בדבש :נוהגים לטבול פלח תפוח בדבש ולומר" :יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה"
אכילת רימון :נוהגים לאכול רימון שגרעיניו מרובים ולומר " :יהי רצון שירבו זכויותינו כרימון"
ראש של דג :נוהגים לאכול ראש של דג או ראש של כבש ולומר" :יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב".
התשליך  :הינה תפילה הנאמרת ביום הראשון של ראש השנה בשעות אחר הצהריים ליד מקור מים
כלשהו  .מנערים את כיסי הבגדים ובכך "משליכים" באופן סמלי את אותם דברים מהם ברצוננו להיפטר.
ברכת שנה טובה  :נוהגים לשלוח לבני משפחה ולידידים כרטיסי ברכה מעוטרים בברכות ובאיחולים
לקראת השנה החדשה  .מנהג יפה זה מאחד ומקרב בין קרובים וחברים.
בגד חדש :כהמשך לתחושת ההתחדשות וההיטהרות המלווה את פתיחתה של שנה חדשה ,נוהגים ללבוש
בגד חדש בחג .ויש הנוהגים שהבגד יהיה דווקא לבן  ,סמל לטוהר ולתקווה שנפתח את השנה החדשה חלקים
ונקיים כדף לבן.
תקיעת שופר :חז"ל מסבירים שתקיעת השופר באה לעורר את האדם מתרדמתו .בזמן תקיעת השופר על
האדם להתבונן פנימה בנפשו ,לבדוק את מעשיו ולהחליט על הדרך לשיפור מעשיו בעתיד.
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לָמָ ה ּתֹוקְ עִ ים בַּ ּׁשֹופָ ר ְבר ֹאׁש הַּ ּׁשָ נָה?
(מירי צילילזון)
לָמָ ה? כִּ י תָ ִּמיד ,כּולָנּו –
הֹורים וְ הַ יְ ל ִָּדים
הַ ִּ
כָל הַ זְ מַ ן ַרק עֲסּוקִּ ים
וְ ִּאם ָככָה ,אֵ יך נֵדַ ע
בְ ִּדיּוק מָ תַ י הִּ גִּ יעָה
הַ שָ נָה הַ חֲדָ שָ ה
ָלכֵן ,כְ שֶׁ בָ א ר ֹאש-הַ שָ נָה
ֻּכלָם הֹולְ כִּ ים לְ בֵ ית-הַ כְ נֶׁסֶׁ ת
ותֹוקְ עִּ ים שָ ם בַ שֹופָר
טּו-טּו-טּוּוּ.וּ..ו!..
(כִּ י לַשֹופָר קֹול חָ זָק וְ נֶׁהְ דָ ר)
"טּו-טּו-טּוּוּ.וּ..ו! הִּ ְתכֹונְ נּו"
ָ ,ככָה הַ שֹופָר מֵ ִּרי ַע
"!!.חַ ג ר ֹאש-הַ שָ נָה מַ גִּ י ַע"
טּו-טּו-טּוּוּ.וּ..ו! קַ ְשטּו הַ בַ יִּת
טּו-טּו-טּוּוּ.וּ..ו! לִּ בְ שּו לָבָ ן
שֶׁ לִּ קְ ַראת ר ֹאש-הַ שָ נָה
כָל אֶׁ חָ ד יִּ הְ יֶׁה מּוכָן ...

הערה:
ניתן להזמין רב או גבאי מבית הכנסת השכונתי על מנת שיגיע וירחיב על מנהג תקיעת השופר
וידגים מספר תרועות.
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סיפור לראש השנה
התפוח שחיפש דבש /נושי
תפוח גדול ואדום
רצה לטעום
דבש בראש השנה.
התגלגל התפוח והיגיע אל הרפת.
שלום פרה ,מו מו מו שלום תפוח,
אמר התפוח :אני מבקש מעט דבש.
מו מו מו צחקה הפרה ואמרה:
רק חלב אני מייצרת.
התפוח המשיך להתגלגל והיגיע ללול.
שלום תרנגולת ,קו קו קו שלום גם לך,
אמר התפוח :תרנגולת אולי יש לך דבש?
ענתה התרנגולת :קו קו קו רק ביצים
אני מטילה דבש תמצא במקום אחר.

המשיך התפוח והתגלגל והיגיע אל הדיר.
מה מה מה שמע את הכבשה פועה.
שלום לך כיבשה אולי יש לך דבש
לראש השנה? ביקש התפוח
מה מה מה מצטערת רק צמר וחלב אני מייצרת.
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התעצב מאוד התפוח
ומחת לעץ ישב לנוח,
בכה התפוח ובכה עד שנרדם.
ופתאום ז ז ז ז ז נשמע זימזום
התעורר התפוח בבהלה ושאל מי זה?
אני הדבורה,
אני רואה שאתה עצוב
מה קרה?
שאלה הדבורה.
חפשתי דבש ולא מצאתי
חלב יש לפרה,
ביצה יש לתרנגולת,
חלב וצמר לכבשה,
אך היכן יש דבש?
חייכה הדבורה וזימזמה :דבש אני מייצרת
אצלי בכוורת,
בוא התגלגל אחרי
ואתן לך דבש לראש השנה
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פעילות בעקבות הסיפור :
המחזת הסיפור  -ניתן להפעיל את הילדים כאשר הילדים מייצגים את דמויות החיות

פעילות יצירתית
הכנת כרטיסי שנה טובה מקוריים:
שנה דבש  -לוקחים פצפצים ,צובעים בצבע גואש צהוב בעזרת מכחול ,הופכים על דף לבן ויש לנו כוורת!
עוזרים לילדים לצייר דבורה או שתיים
ושתהיה לנו שנה דבש...

מתוק התפוח – כל שדרוש בסך הכל פקקי שעם שמוציאים מהם
מהם שני חריצים ,טובלים בצבע ויש לכם חותמת של תפוח !

24

מחלקת צהרונים -ויצו תל אביב

פעילות חוויתית
שיר ושיח
מתנה לראש השנה  /לאה נאור
צִּ ּפֹור אַּ חַּ ת ְק ָּטנָּה
ָּש ְלחָּ ה אֱ לַּ י נֹוצָּ ה.
יתי ְלהַּ חֲ זִּ יר
ָּרצִּ ִּ
אָּ ְמ ָּרה ִּלי :ל ֹא רֹוצָּ ה.
ז ֹאת ַּמ ָּתנָּה ְלר ֹאש הַּ ָּשנָּה,
ֶש ִּת ְהיֶה לָּ ְך ָּשנָּה יָּפָּ ה ְונֶחֱ ָּמ ָּדה
וְגַּם ִּלי.
תֹודה.
ָּ
י ְַּל ָּדה אַּ ַּחת יָּפָּ ה
ְירה ִּלי עַּ ל ָּהחֹול
צִּ י ָּ
ְש ַּמיִּים
שמש ו ָּ
ּפֶ ַּרח ִּעם גִּ ְבעֹול.
ז ֹאת ַּמ ָּתנָּה ְלר ֹאש ַּה ָּשנָּה,
ֶש ִּת ְהיֶה לָּ ְך ָּשנָּה יָּפָּ ה ְונֶחֱ ָּמ ָּדה
ְוגַּם ִּלי.
תֹודה.
ָּ
עָּ נָּף אֶ חַּ ד נָּמּוְך
ָּשלַּ ח עָּ לֶ ה אָּ דֹום
יתי ְלהַּ חֲ זִּ יר
ָּרצִּ ִּ
אָּ ַּמר ִּליָּ :מה ִּּפ ְתאֹום.
ז ֹאת ַּמ ָּתנָּה ְלר ֹאש הַּ ָּשנָּה,
ֶש ִּת ְהיֶה לָּ ְך ָּשנָּה יָּפָּ ה ְונֶחֱ ָּמ ָּדה
וְגַּם ִּלי.
תֹודה.
ָּ
שיח בעקבות השיר:
אילו דמויות בשיר הביאו מתנות?
איזה מתנות הן הביאו?
איזה מתנה היית רוצה לקבל לשנה החדשה?
איזה מתנה היית רוצה לתת – ולמי?
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משירי החג:
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קייטנת חול המועד סוכות
סוכות – יום ב' 16.10.19
הושענה רבה – יום ג' 22.10.2019

לו"ז יומי
שעה

פעילות

07:45-08:45

קבלת הילדים ע"י צוות הגן.
משחק בפינות הגן ,במשחקי קופסה ובשולחנות יצירה.

08:45-09:30

מפגש בוקר



הצגת סדר היום והנושא היומי



בדיקת נוכחות ילדים



אירובי בוקר להוצאת אנרגיות

09:30-10:00

ארוחת בוקר

10:00-11:30

פעילות נושא יומית
פעילות ויצירה בהתאם לנושא היומי

11:30-13:00

יציאה לחצר

13:00-13:30

מפגש קצר והתארגנות לקראת האוכל

13:30-14:00

ארוחת צהרים

14:00-15:00

פעילות רגועה בחלל הגן המתאימה לשעת הצהרים :סיפור ,המחזה ,דמיון מודרך ,יצירה,
משחקי שולחן ומשחק בפינות הגן.
מפגש לסיכום היום והקשבה לחוויות הילדים.

15:00-16:00

משחקי שולחן ומשחק בפינות הגן.
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מפגש בוקר
 הגננת תדבר עם הילדים על חג הסוכות -תסביר ותזכיר שאנו חוגגים את חג הסוכות כזכר לסוכות שבהן ישבו בני
ישראל בצאתם ממצרים.
 הגננת תסביר לילדים על אופן בניית הסוכה -על כך שאנו צריכים פטיש ,מסמר ,מוטות ,יתד ,סכך ,קרשים ועוד.
יש להסביר לילדים כי כולם יכולים לבנות סוכה -בנים ובנות ,בוגרים ובוגרות ,ילדים וילדות ,ובכך להעביר את ערך
השוויון.
 הגננת תסביר שילדים יכולים לעזור להוריהם לבנות סוכה.
 הגננת תשאל את הילדים מי מהם עזר להוריו לבנות סוכה ותעודד אותם לשתף את חבריהם לגן בחוויה שלהם.
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שיר :שלומית בונה סוכה" -נעמי שמר
יש להקדים ולספר על המשוררת נעמי שמר ,על תרומתה לתרבות ,ולהזכיר שירים נבחרים אחרים שלה כגון :
ירושלים של זהב.

שלומית בונה סוכה

וכששלומית תאמר

מוארת וירוקה

הביטו ,זה נגמר !

על כן היא עסוקה היום

יקרה דבר נפלא פתאום :

ואין זו סתם סוכה

יבואו השכנים

מוארת וירוקה -

כולם בהמונים -

שלומית בונה סוכת שלום

ולכולם יהיה מקום

היא לא תשכח לשים

ואז מתוך הסכך

לולב והדסים

יציץ לו ויזרח

ענף של ערבה ירוק

כוכב בהיר כיהלום :

רימון בתוך עליו

שלום סוכת פלאים

וכל פירות הסתיו

מה טוב ומה נעים -

עם ריח בוסתנים רחוק

שלומית בנתה סוכת שלום!

שיח:
איזה דבר נפלא קרה בסוכה?
מדוע זו סוכת שלום?
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ממנהגי החג – ארבעת המינים
בחג סוכות לוקחים ,נוטלים ארבעה מינים.
מראים לילדים את ארבעת המינים ומסבירים כל מין מהו:
האתרוג – הוא "פרי עץ הדר " דומה בצורתו ללימון.
הלולב – הוא "כפות תמרים" .ענף סגור חדש וצעיר של עץ התמר.
ההדס – הוא "ענף עץ עבות" .שיח שהענפים שלו מלאים ועבותים ויש לו הרבה עלים ירוקים.
הערבה – היא "ערבי נחל" .שיח שצומח על יד מים ,ענפיו ארוכים
מדגישים בפני הילדים את הסמליות של כל אחד מהמינים:
האתרוג – בעל ריח וטעם – דומה לאלו השומרים על התורה וגם עושים מעשים טובים.
הלולב – אשר יש לו טעם אך אין לו ריח ,דומה לאלו השומרים על התורה ,אך אינם עושים מעשים טובים.
ההדס – אשר ריח נעים לו ,אך אין לו טעם ,דומה לאלו אשר עושים מעשים טובים ,אך אינם שומרים את
התורה.
הערבה  -שאין לה טעם ולא ריח ,דומה לאלו אשר אינם עושים מעשים טובים ,ואף אינם שומרים את התורה.

משחק להכרת ארבעת המינים
מניחים על השולחן את ארבעת המינים
מזמינים כל ילד בתורו.
חובשים את עיניו בבד לכיסוי
מבקשים ממנו לזהות על פי צורה וריח.
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פעילות בתנועה

בעקבות השיר "פטיש מסמר ניקח מהר"

חומרים
 כרטיסיות מוכנות מבעוד מועד של הדמויות "פטיש הפטישים" ( קריקטורה של פטיש) ,מסמר המסמרים
(קריקטורה של מסמר) וקריקטורה של שניהם יחד( .מצורפים בנספחים של פעילות זו).

מהלך הפעילות
על הגננת לחלק את הילדים לדמויות של "פטיש" ו"מסמר" – על הגננת לשחק עם הילדים משחק משימות תוך
כדי שמיעת השיר .לדוגמא :כשתראי לילדים כרטיסיה של פטיש ה"פטישים" ירקעו חזק עם הרגליים  /יקפצו /
וכד' ,כשתראי להם תמונה של מסמר "המסמרים" ישכבו על הרצפה ,כשתראי להם את שתי הכרטיסיות הילדים
יבצעו תנועה ביחד.
פטיש:

פטיש ומסמר:

מסמר:
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יצירה של שרשרת חוליות
חומרי יצירה:
 עיתונים  /מגזינים  /רצועות בריסטול
 דבק סטיק

יצירה של רימון מכדור קלקר לסוכה

הוראות
 גוזרים ניירות קרפ בצורת זיג זג ומצמצים לכתר
 מעטרים את כדורי הקלקר בכתרים
 משחילים חוט העובר מקצה אחד של הכדור לקצהו השני
 נותנים לילדים לקשט את הרימון (לשים מדבקות ,נצנצים ,דברי יצירה אחרים ולצייר עליו).
 הילדים לוקחים את יצירת הרימון לביתם
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שמחת תורה
שם החג ומשמעותו
שמחת תורה היא חגה של התורה ,חג המבטא את השמחה על שסיימנו את קריאתה של התורה כולה.
קריאת התורה נפרשת לאורך כל השנה ומסתיימת בשמחת תורה .ביום זה קוראים את הפרשה האחרונה
ולאחר מכן מתחילים לקרוא את חמשת חומשי התורה מחדש.
הקפות
בערב שמחת תורה מוציאים מהארון את ספר התורה .המתפללים נושאים את ספרי התורה והילדים
נושאים איתם דגלים וספרי תורה קטנים .כולם מסובבים את הספרים מקיפים את בימת בית הכנסת והכל
בשירה ובריקודים .בערים קבות הקפות החג נערכות בבימות מרכזיות.
.

שיר
שישו ושמחו בשמחת תורה/עממי
שישו ושמחו
בשמחת תורה
ותנו כבוד לתורה
שישו ושמחו
הו שישו ושמחו
הו שישו ,שישו
בשמחת תורה
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הנשיקות של אפי /ספור לשמחת תורה

בשבת בבוקר קם אפי מוקדם .מדוע מוקדם?
כדי שיספיק לראות את ספר -התורה בבית-הכנסת.
לפני שיצא מן החדר ניגשה אמא אל אפי ונתנה לו נשיקה אחת בלחי ועוד נשיקה אחת ביד ,אמרה:
"הנשיקה בלחי -היא לאפי .הנשיקה ביד-בשביל ספר-התורה".
שמר אפי את הנשיקה של אמא חזק חזק ביד ,שלא תיפול ,שלא תאבד ,כדי שיוכל לתת לספר-התורה
בבית-הכנסת.
אמר אפי שבת-שלום לאמא והלך.
לפני שיצא מן הבית ,ניגשה חני האחות הגדולה ונתנה לאפי ונתנה לו נשיקה אחת בלחי ועוד נשיקה
אחת ביד ,אמרה" :הנשיקה בלחי -היא לאפי .הנשיקה ביד-בשביל ספר-התורה".
שמר אפי את הנשיקה של חני חזק ביד השניה שלא תיפול ,שלא תאבד כדי שיוכל לתת לספר-התורה
בבית-הכנסת.
אמר אפי שבת שלום לחני והלך.
בחדר המדרגות פגש אפי את חוה השכנה .סיפר אפי לחווה השכנה שהוא הולך לבית-הכנסת לראות
את ספר התורה .נתנה חוה השכנה לאפי נשיקה אחת בלחי ועוד נשיקה אחת ביד,
ואמרה" :הנשיקה בלחי -היא לאפי .הנשיקה ביד-בשביל ספר-התורה".
שמר אפי את הנשיקה של חוה בתוך הכיס ,שלא תיפול שלא תאבד ,כדי שיוכל לתת לספר-התורה
בבית-הכנסת .אמר יפה לשכנה שבת-שלום והלך.
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בדרך לבית הכנסת פגש אפי את סבתא נחמה .סבתא נחמה הלכה לבית-הכנסת לעזרת-הנשים,
להתפלל שם.
ראתה סבתא נחמה כי אפי הולך לבית-הכנסת .נתנה לו סבתא נחמה נשיקה אחת בלחי ועוד נשיקה
אחת ביד,
אמרה סבתא ":הנשיקה בלחי -היא לאפי .הנשיקה ביד-בשביל ספר-התורה ".הכניס אפי את
הנשיקה שנתנה סבתא נחמה לתוך הכיס השני ,שלא תיפול ,שלא תאבד,כ די שייתן לספר-התורה
בבית-הכנסת.
אמר לסבתא נחמה "שבת-שלום" והלך.
כשנכנס אפי לבית הכנסת כבר קראו בתורה .חיכה אפי בשקט עד אשר גמרו לקרוא.
הוא חיכה בשקט,עד אשר הרימו את ספר התורה גבוה למעלה.
חיכה אפי ,עד אשר גללו את ספר-התורה וקשרו אותו בחגורה.
הוא חיכה בשקט עד אשר הלבישו לספר התורה את המעיל.
ועכשיו כשנשאו את ספר התורה בידיים ,כדי להכניס אותו לארון הקודש,
ניגש אפי אל ספר התורה ונתן לו:
נשיקה אחת מאמא
ועוד נשיקה אחת-
של חני הגדולה.
ועוד נשיקה אחת-
מחווה השכנה.
ועוד נשיקה-
מסבתא נחמה,
ועוד נשיקה אחת
חזקה חזקה
מאפי
שכל כך אוהב את התורה.
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פעילות יצירתית
הכנת דגל תורה

להכין עבור הילדים בריסטול גזור על פי התמונה
לצייר את לוחות הברית ולגזור

להדביק מתחת לחלק הגזור של לוחות הברית בריסטול בצבע שונה
להוסיף בהדבקה את הלוחות

לתת לילדים להדביק נצנצים ,אותיות ,וקישוטים.
להדביק מקל לאחיזה.
חג שמח!
36

מחלקת צהרונים -ויצו תל אביב

חלק ג'
העולם בידיים שלנו
נובמבר 2019
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"אם אתם נראים ירוקים אתם ודאי מרגישים לא טוב .אבל אם כדור הארץ ירוק ,סימן שהוא בריא מאוד"
ג'ון ג'אבנה
מבוא
אם כדור הארץ ירוק ,זה אומר שהצמחים גדלים ,המים נקיים ,האוויר צח ולחיות יש מקום לגור בו .אך מה קורה
כשכדור הארץ לא ירוק? ואיך הוא יכול להיות בצבע אחר? על כל זה ועוד אנחנו נעסוק במהלך השנה.
נושא התכנית השנתית "העולם בידיים שלנו" כולל תתי נושאים כגון :איכות הסביבה ,כדור הארץ שלנו ,קיימות,
מיחזור ועוד.
ככל שנקדים לערב ילדים בפעילויות בנושאים סביבתיים ,כך גדלים הסיכויים לפתח בהם הערכה עמוקה
לסביבה כחלק ממערכת הערכים שלהם .לילדים צעירים קשה להבין את הדאגה למצב הסביבה .מאידך -
הם בשלב המתאים ביותר בחיים להערכת יופיו של הטבע ולפיתוח הרגלי חיים נכונים .

תפקידנו כאנשי חינוך הוא לעשות שינוי של ממש בדרך ההתייחסות של הילד אל סביבתו הקרובה וזו שברשות
הרבים ע"י פעילות חינוכית היכולה להתחזק באמצעות תכנים יזומים וחשיפתו להתנסויות ולחוויות מהנות.
מטרות התכנית
 לחשוף את הילד לנושאים מתחום איכות החיים וניקיון הסביבה הקרובה לו
 הקניית מושגים ותהליכי יסוד בנושא איכות הסביבה ומיחזור
חינוך הדור הצעיר -לאהבת הארץ והטבע ,להגנה על הסביבה
 הקניית ערכים של שמירה על איכות ,נקיון  ,מחזור וניצול פסולת
 הקניית יכולת התרומה האישית לשמירה על איכות הסביבה
פיתוח הדמיון והחשיבה היצירתית באמצעות מפגש עם חומרים ממוחזרים מהתעשייה
 לפתח בתלמיד חוש אחריות ומוסר סביבתי הנשענים על ערכי תרבות
 להפוך את הילד לנאמן סביבה צעיר לטובת שיפור ניקיון הסביבה ושמירה על איכותה
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שיר הנושא השנתי  -הכדור בידיים שלנו
טררם
מילים :אבי רוזנבלום
לחן :גדי גולדמן ודורון רפאלי

הכדור בידיים שלנו
הכדור הוא ירוק ועגול
הכדור בידיים שלנו
אם לא נשמור ,נאבד את הכל .
יחד כולם ,נעשה פה טררם ,
נסחוף איתנו גם את ההורים .
כי יש לנו תפקיד ,אנחנו העתיד ,
מהיום על העולם שומרים .
אז מי אנחנו? טררם
מצילים את העולם
מה עושים פה? טררם
שישמע כל העולם
הכדור בידיים שלנו ...
נתחיל לחשוב ירוק ,בפח נכון נזרוק ,
מה שאפשר גם נמחזר .
נשמור על כל טיפה ונמיין אשפה ,
כל מעמץ קטן עוזר .
נכניס למודעות ,לשמור על הבריאות ,
שלנו ושל העולם
נשתול עצים בגן-נקנה הכל אורגני ,
הכל יהיה פה די מושלם .
הכדור בידיים שלנו ...
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שומרים על איכות הסביבה שלנו
אנו בני האדם מופקדים על שמירת כדור הארץ .איכות הסביבה נוגעת לכולנו ,ומשמעותה שמירה על איכות חיינו
בסביבה בה אנו גרים.
בעידן הטכנולוגיה ,הפיתוח המואץ וצריכת האנרגיה המוגברת מהווה מפגע סביבתי ,והפעילות האנושית מותירה
אחריה פסולת אדירה .מיליוני טונות של פסולת דורשים טיפול על מנת שלא יגרמו למטרד ולזיהום סביבתי.
הלכלוך ברשות הרבים הוא אחד המפגעים החמורים
הפוגעים באיכות חיינו.
חשוב שכולנו נאמץ הרגלים שיפחיתו את המפגעים
בסביבתנו ,עוד יותר שכולנו נאמץ הרגלים אלו
ונעבירם הלאה לבני משפחתנו ולחברינו.

עובדות חשובות על מיחזור
בערך מחצית מהפסולת שלנו מורכבת מחומרים
מלאכותיים,
לא טבעיים ,לא אורגניים.
החומרים האלה לא גורמים לבעיות
כמו התרבות חיידקים ומכרסמים ,ריח רע
ומשיכת ציפורים ,וגם לא מכילים הרבה נוזלים
שעוזרים לחומרים הרעילים
לחלחל לאדמה ולזהם את מי התהום.
אבל ,הפלסטיק והמתכות ,הקלקר והזכוכית -
לא מתכלים כל כך מהר ,והם מוסיפים לבעיית
נפח האשפה!
טבלת התכלות חומרים -
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ילדים,
לפח שבבית שלכם מושלכות בכל יום אריזות רבות של מוצרים שונים :קרטוני חלב וקופסאות דגנים ,מכלי
גבינה ,אריזות של חטיפים ועוד .כשהפח מתמלא אתם מרוקנים אותו בפח גדול שעומד ליד הבית או ברחוב ,אבל
כעבור כמה ימים גם הוא מתמלא וגם אותו יש לרוקן .הפסולת שאנחנו משליכים לפח עוברת להטמנה באדמה.
שם היא תופסת מקום יקר ומזהמת את הקרקע ,את מי התהום וגם את האוויר .פסולת האריזות תופסת נפח
גדול .למרבית חומרי האריזה יידרשו שנים רבות עד שיתכלו ,ויש אפילו אריזות שלא יתכלו לעולם.
אז מה עושים?
הכירו את משה -
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עוד מושגי יסוד
אנרגיה
כולנו זקוקים לאנרגיה
הלב שלנו פועם ללא הפסק ומזרים דם בתוך גופנו; הריאות שואבות ופולטות אוויר בהתמדה; מערכת
העיכול מעבדת את המזון; המחשבות "רצות" במוחנו ללא הרף – "כל עוד נשמה באפנו" ,כלומר ,כל זמן
שאנחנו חיים .
כל פעולה המתרחשת בתוך גופנו צורכת אנרגיה .אנחנו נעים בעזרת השרירים :הולכים ,רצים ,מטפסים,
קופצים ,מקלידים ,מאמצים את המוח כדי לפתור תרגיל קשה בחשבון ...ואפילו לחלום – כל פעולה שאנחנו
עושים זקוקה לאנרגיה .בלי אנרגיה לא נוכל לעשות דבר .
כל היצורים החיים – צמחים ,בעלי חיים וגם בני האדם ,זקוקים לאנרגיה .האנרגיה משמשת את היצורים
החיים לקיום הגוף בכל תהליכי החיים :פוטוסינתזה ,תזונה ,נשימה ,רבייה ,חילוף חומרים ועוד .ללא אנרגיה
– אין חיים !

משאבי טבע
כל החומרים הטבעיים שאנחנו לוקחים (שואבים)
מן הטבע ומנצלים אותם לצרכינו נקראים משאבי טבע .
החומרים שמהם עשויה המכונית המשפחתית שלכם
הגיעו מן ...הסלעים! הדלק שמניע אותה והדלק שבזכותו
יש חשמל בביתכם ,אף הוא הגיע מן הסלעים! מתוך הסלעים
והקרקעות הגיעו החומרים של מרבית המוצרים שאנחנו משתמשים בהם מדי יום :מכשירי המתכת ,מוצרי
הפלסטיק ,העץ ,הנייר וגם מוצרי המזון והלבוש שלנו .רגע של התבוננות
עכשיו כשאתם יודעים ,התבוננו מחדש בכל החפצים סביבכם .
נסו לחשוב :מאילו חומרים הם עשויים ומה מקורם של החומרים הללו.
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פעילות חיסכון במשאבים
מהלך הפעילות:
בפעילות זו הסבירי לילדים על חשיבות החיסכון במשאבים לקיימות ולכדור הארץ.
ספרי שפעם חיו בלי חשמל -בקשי מהילדים לנסות ולדמיין איך נראו החיים אז?
מתי במהלך היום אנחנו משתמשים בחשמל?
אילו מכשירים חשמליים אתם מכירים (אור ,טלוויזיה ,מוזיקה ,מקרר ,חימום אוכל ,דוד חשמל)?
הגננת תסביר כי על מנת להפיק חשמל משתמשים בהרבה דלק ופחם המזהמים את האוויר שאנו נושמים וגורמים
לחימום של כדור הארץ ולמחלות.
זיהום האוויר מגיע אל השמיים וגורם להתחממות של כדור הארץ .הזיהום משנה את טמפרטורת כדור הארץ
ובעוד מספר שנים יהיו חיות שיכחדו כיוון שאינם יכולים לחיות באקלים חם.
בנוסף ישנם שפכים (פסולת נוזלית) אשר נשפכת לנחלים ולים .גם הן הורסות את מקום המחייה של כלל היצורים
הימיים.
כבר היום אנשים רבים עושים רבות על מנת לחסוך אנרגיה ולעזור בניקוי השמיים המלוכלכים ,הנחלים והאדמה.
על מנת להציל את כדור הארץ עלינו לחסוך באנרגיה ובחשמל .הילדים ינסו לחשוב על דרכים בהן ניתן לחסוך
בחשמל -לכבות את האור ביציאה מהחדר ,שימוש מדוד במזגן ,שימוש בנורות חסכוניות ,צפייה פחות שעות
בטלוויזיה ועוד.
גן חיסכון
למשך שעה תפעילו את הצהרון ללא חשמל .פיתחו את הוילונות והחלונות על מנת להכניס אור לכיתה.
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פינת היצירה – ממחזרים ויוצרים
הכנת מניפה
החומרים:
נייר עיתון או מגזין או נייר עטיפה.
3
סובבו את הנייר כך שהקצוות הקצרים שלו נמצאים למטה ולמעלה.
עשו קפל כ 1.5ס"מ מלמטה.
4

המשיכו לקפל את הנייר בצורת אקורדיון עד שתגיעו לקצה העליון.
5
ישרו את הנייר בגודל  3ס"מ על  17ס"מ עם ההקצה התחתון והקצה הצידי של הנייר המקופל (כמו בתמונה).
הדביקו במקום.

עטפו את הרצועה סביב החלק התחתון של הנייר המקופל
והדביקו את הקצה כך שיסגר.

משכו את הקצוות של הנייר המקופל.
זהו ,המניפה שלכם מוכנה לצנן אתכם מעט!
7
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זחל מקרטון ביצים
מקרטון ביצים יחיד תוכלו להכין שני זחלים חמודים שכאלה ,שיכולים להיות פריטי נוי חמודים במיוחד בחדר
הילדים ,או שישמשו להם כצעצוע בעל נגיעה אישית ,שהם הכינו וצבעו בעצמם .

חומרים





קרטון ביצים
צבעי גואש לבחירתכם
טושים בצבעים לבחירתכם
2מנקי מקטרות

הוראות הכנה:
לחתוך עבור הילדים שורות מקרטון הביצים
לצבוע ולקשט במגוון צבעי גואש או טושים
ניצור שני חורים באחד מקצוות הקרטון ,ונשחיל לתוכם שני מנקי מקטרות.
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שעת סיפור:

העץ הנדיב
מאת של סילברסטיין

פעם אחת היה עץ...
והוא אהב ילד קטן אחד
וכל יום הילד היה בא ואוסף את העלים של העץ
ועושה מהם כתרים ומשחק במלך היער.
הוא היה מטפס על הגזע ומתנדנד על הענפים ואוכל תפוחי עץ והם היו משחקים במחבואים
וכשילד היה מתעייף הוא היה נרדם בצילו של העץ
והילד אהב את העץ ...מאד
והעץ היה מאושר.
אך הזמן חלף לו והילד הלך וגדל
ולעיתים קרובות העץ נשאר לבדו
ואז הילד בא יום אחד אל העץ
והעץ אמר " :בוא ילד ,בוא תטפס על הגזע שלי,
תתנדנד על הענפים ותאכל תפוחים ותשחק בצילי ותהייה מאושר".
"אני יותר מידי גדול בשביל לטפס ולשחק" אמר הילד.
"אני רוצה לקנות דברים ולעשות חיים ,אני רוצה קצת כסף ,אתה יכול לתת לי קצת כסף?"
"אני מצטער" אמר העץ "אבל אין לי כסף ,יש לי רק עלים ותפוחים .קח את התפוחים שלי ,ילד ,תמכור אותם
בעיר וכך יהיה לך כסף ותהייה מאושר".
ואז הילד טיפס על העץ וקטף ממנו את התפוחים ולקח אותם איתו.
והעץ היה מאושר.
אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן...
והעץ היה עצוב,
ואז יום אחד הילד חזר והעץ רעד מרוב שמחה ואמר " :בוא ,ילד ,תטפס על הגזע שלי ותתנדנד על הענפים שלי
ותהייה מאושר".
"אני יותר מידי עסוק בשביל לטפס על העצים" אמר הילד "אני רוצה בית שיהיה לי חם" הוא אמר "אתה יכול
לתת לי בית?"
"אין לי בית" אמר העץ "היער הוא ביתי אבל אתה יכול לקצץ את הענפים שלי ולבנות בית ואז תהייה מאושר".
הילד קיצץ לעץ את ענפיו ולקח אותם איתו לבנות את ביתו.
והעץ היה מאושר.
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אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן
וכשהוא חזר העץ היה כל כך מאושר שבקושי הצליח לדבר.
"בוא ילד" הוא לחש "בוא תשחק".
"אני יותר מידי זקן ועצוב בשביל לשחק" אמר הילד.
"אני רוצה סירה שתיקח אותי הרחק מכאן .אתה יכול לתת לי סירה?"
"כרות את הגזע שלי ותעשה לך סירה" אמר העץ" .כך תוכל להפליג למרחקים ותהייה מאושר".
הילד כרת לעץ את הגזע ובנה לו סירה והפליג למרחקים.
והעץ היה מאושר ,אבל לא מאושר ממש.
ואחרי הרבה זמן הילד חזר שוב.
"אני מצטער ילד" אמר העץ "אבל לא נשאר לי שום דבר לתת לך .התפוחים שלי כבר אינם".
"השיניים שלי יותר מידי חלשות בשביל תפוחים".
"הענפים שלי כבר אינם" אמר העץ" ,יותר לא תוכל להתנדנד עליהם".
"אני יותר מידי זקן בשביל להתנדנד על ענפים" אמר הילד.
"הגזע שלי כבר איננו" אמר העץ "לא תוכל לטפס".
"אני יותר מידי עייף בשביל לטפס" אמר הילד.
"אני מצטער" אמר העץ "הלוואי שיכולתי לתת לך משהו אבל לא נשאר לי כלום ,אני סתם גזע כרות וזקן ,אני
מצטער...
"אני לא צריך הרבה עכשיו" אמר הילד,
"רק מקום שקט לשבת ולנוח ,אני עייף מאד".
"אם כך" אמר העץ וזקף עצמו כמה שרק הצליח,
"אם כך גזע כרות זקן הוא כן טוב בשביל לשבת ולנוח.
בוא ילד ,שב לך ותנוח".
והילד ישב והעץ היה מאושר.
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שיח בעקבות הסיפור
התורה לימדה אותנו שהאדם הוא כמו עץ השדה  -כמו שאנחנו לא רוצים לעשות רע לאדם ,כך אנחנו לא רוצים
שיעשו רע לסביבה .האדם הוא כמו עץ השדה כי החיים שלו קשורים בעצים ומהם הוא מקבל אוכל ,אוויר
והנאה בחיים.
לכן ,חשוב לשמור על היערות ועל כל השטחים הירוקים בארץ ובעולם כולו ,נחסוך בנייר וניטע עצים ,נטפח את
הסביבה ונשמור עליה גם כשאנחנו בשטח.
הסיפור העץ הנדיב ,ממחיש את האיזון הנחוץ בטבע לשמירה על כדור הארץ שלנו .דרך הסיפור ניתן לעסוק
במשמעות של ערך הנדיבות וביחסים שבין האדם לטבע.
הצעות לדיון:
 .1נמנה ביחד את כל הדברים שהעץ נתן לילד.
 .2איזה יחסים יש בין העץ לילד?
 .3האם גם הילד היה נדיב כלפי העץ ?
 .4מה קרה לעץ לאורך הסיפור ומה קרה לילד?
 .5מה משמעות המילה נדיבות?

פעילות יצירה
העץ הנדיב שלי
נקושש בחצר הגן פריטים כגון :קליפות גזעי עץ ,זרדים ,עלים ירוקים ויבשים
כל ילד יקבל  1/4גליון נייר
ניירות חומים (עבור האדמה)
כל ילד יצור את העץ הנדיב שלו
כל ילד יחשוב על מעשה נדיב שעשה
והגננת תרשום את המעשה
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העולם הוא כדור /דנה שץ
כשאתה חוזר הביתה אל תזרוק שום עטיפה
והדרך תיראה לך הרבה יותר יפה
כשאתה יוצא לטבע שום פרח אל תקטוף
העולם יפה פי אלף עם פרחים בנוף
כי העולם הוא כדור
והכדור עכשיו אצלנו
אם נשמור עליו היטב
אז גם הוא ישמור עלינו
אם תראי בקבוק מפלסטיק קחי אותו אל המיכל
יום אחד הוא עוד יחזור אפילו בצורת גלגל
הפחית שנגמרה היא אוצר אתה יודע
קח אותה אל החנות ותקבל מטבע
כי העולם הוא כדור...
גם לאמא ולאבא לפעמים צריך לומר
שאפשר באופניים והאוטו מיותר
נעצור בלב הפארק נערוך שם ארוחה
ואחר כך ננקה עם כל המשפחה
כי העולם הוא כדור...
בגן או בכיתה או בטיול רחוק
נותן לעולם חיבוק ירוק
אני הראשון ששם לב
כי העולם הוא יפה ואני אותו אוהב
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נספח – דפי צביעה – חגי תשרי
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נספח – דפי צביעה – כדור הארץ שלנו
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